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  )األردنيالسعودي و العالمات التجاریة بین القانون 

  )دراسة مقارنة(

  حسین بن ناصر بن محمد عقیل ال ابراھیم

عربی���ة ، المملك���ة ال كلی���ة الش���ریعة و الق���انون ، جامع���ة ج���ازان قس���م الق���انون الخ���اص ،

  .السعودیة 

  haqil@jazanu.edu.sa :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث
یھدف التجار في مختلف دول العالم من تجارتھم إلى تحقیق أكبر ربح ممكن، 

وذلك عن طریق جذب أكبر عدد ممكن من المستھلكین والتجار إلى سوق معین یحتوي 

الكثیر من البضائع المتشابھ، األمر الذي یقع معھ المستھلكون في خلط كبیر بین  على

التجار والشركات إلى تصمیم  یلجألذلك،. البضائع المتشابھة،مما یصعب علیھم تمییزھا

عالمات تجاریة خاصة توضع على منتجاتھم بھدف مساعدة المستھلكین على سھولة 

تجات والمشابھ، وتستخدم ھذه العالمة كعالمة فارقة  تحدیدھا وتمییزھا عن غیرھا من المن

وكنتیجة لشیوع استخدام العالمات . تمییز منتجات وخدمات التجار والشركات المختلفة

التجاریة  في مختلف األسواق سواء المحلیة أو الدولیة، قام المنظم السعودي واألردني 

   .بصیاغة أنظمة خاصة بھا تنظم عملیة تسجیلھا وحمایتھا

من ھنا وجد الباحث سؤال ھذه الدراسة وھو ھل تختلف  قوانین وأنظمة العالمة 

التجاریة السعودیة واألردنیة من حیث التسجیل والحمایة أم ال؟ حاول الباحث اإلجابة 

على ذلك في مبحثین اثنین،حیث ناقش المبحث األول ماھیة العالمة التجاریة وإجراءات 

أما في المبحث الثاني ناقش الحمایة . السعودیة واألردنتسجیل العالمة التجاریة في 

سواء من حیث اآلثار . القانونیة للعالمة التجاریة وأثارھا التي وضحتھا قوانین الدولتین

  .المدنیة أو الجزائیة، وفي الختام خلص البحث مجموعة من النتائج والتوصیات

تجاریة المشھورة،  االسم التجاري،  العالمة التجاریة ،  العالمة ال :الكلمات االفتتاحیة

  .الحمایة القانونیة 
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" The trademark in the Saudi and Jordanian law "  
A comparative Study 

Hussain Naser Agil Al-Ebrahim 
Department of private law, Collage of sharia and law, Jazan 
University, Kingdom of Saudi Arabia 2020 

E-mail: haqil@jazanu.edu.sa 

Abstract: 
The merchants around the world are intended to make 

the biggest profit from their trade through attracting many 
consumers and traders to a specific market with similar 
goods. The consumers became confused between similar 
goods and it is difficult to discern between them. The 
merchants and companies design special commercial 
trademarks on their products to help consumers to distinguish 
them from similar products. This mark is used as a milestone 
to discriminate goods and services of different  merchants 
and companies. As a result of the common usage of 
trademarks, the Saudi and Jordanian organizations 
formulated special regulations to organize the process of their  
registration and protection.  

The question of this study is " Do the laws and 
regulations of the Saudi and Jordanian trademark differ in 
terms of registration and protection or not? " . We tried  to 
answer it  through two topics. The first topic  discussed the 
nature of trademark and the procedures of registering it in 
K.S.A. and Jordan. The second topic discussed the legislative 
protection to the trademark and its implications which are 
clarified from both countries in terms of civil and penal effects. 
Finally , the research came up with a set of results and 
recommendations  
Key words : The Trademark , The Famous Trademark , The 
Commercial Name , The Legislative Protection.  
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  -:مقــــدمــة

العالمة التجاریة تمثالً دوراً ھاًم وحیویاً في الحیاة التجاریة،فلھا أھمیة كبیرة وحیویة 
في القرن الحالي، وذلك بمواكبة التطور االقتصادي الذي تشھده المملكة العربیة السعودیة 

اإلنسان  وعدد من الدول العربیة، حیث تسعى الدول للوصول إلى التقدم العلمي الذي یشھده
في وقتنا الحاضر، ویعد كل ذلك نتیجة لدعم الحیاة التجاریة، حیث یقوم االسم التجاري 
بتمییز التاجر سواء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً في محیط األعمال التجاریة المتماثلة أو 
 المتشابھة، ویعتبر االسم علماً على المنشأة یمیزھا عن غیرھا، فالعالمة التجاریة اآلن
أصبحت تمثل رمزاً في التنافس االقتصادي ویدعم ھذا التنافس باعتباره علماً على المشروع 
التجاري من ناحیة ویحدد عالقة صاحب المشروع بالمنشأة التجاریة من ناحیة ثانیة ویحدد 

  .نوع الشخص المعنوي وحجمھ
خدمھا فالعالمة التجاریة مؤخًرا أصبحت وبحق واحدة من أكثر الوسائل التي یست

فھي تقوم بدور الھویة للمنتجات و البضائع و . التجار كأحد الوسائل المشروعة للمنافسة
الخدمات التي یقدمھا التاجر لجمھور المستھلكین،  فضالً عن إنھا تعمل كوسیلة مساعدة 
للمستھلك تمكنھ من سرعة و سھولة  التعرف على المنتجات أو البضائع او الخدمات التي 

ع أو تاجر بعینھ دون غیره، فالعالمة التجاریة تعمل على ازالة اللبس الذي یخلقھ یقدمھا صان
لذلك اصبح . بقیة التجار لدى جمھور المستھلكین بھدف تضلیلھم او جذبھم لشراء منتجاتھم

التجار یحرصون على االرتقاء بمنتجاتھم من خالل اختیار او تصمیم عالمة تجاریة ممیزة 
على . حصتھم وحقوقھم و مصالحھم التجاریة من االعتداء علیھا عن غیرھا بھدف حمایة

الرغم من ذلك ومع التطور التجاري والصناعي والتقني الكبیر الذي تشھده مختلف االسواق 
العالمیة صارت العالمة التجاریة جزءاً ھاماً ال یتجزأ من المتجر باعتبارھا وسیلة من وسائل 

ألمر الذي صارت معھ ھناك حاجة ضروریة وملحة ا. المنافسة المشروعة بین التجار
إلضفاء مزید من الحمایة النظامیة على تلك العالمات التجاریة، عن طریق ایجاد نظام 
للعالمات التجاریة یھدف إلى حمایة العالمات التجاریة من أي انتھاك قد یصیبھا والتصدي 

  .میة بالغة في العصر الحاليلكافة تلك االنتھاكات لما تمثلھ العالمات التجاریة من أھ
لكل ما سبق اھتم المنظم السعودي واألردني بالعالمات التجاریة وعمل على إضفاء 
الحمایة النظامیة علیھا ضد أي انتھاك، بإصدار نظام العالمات التجاریة السعودي الصادر 

األردني ه، وكذا قانون العالمات التجاریة ٢٨/٥/١٤٢٣بتاریخ  ٢١/بالمرسوم الملكي رقم م
  .م١٩٩٩لسنة  ٣٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٣رقم 

   -:أھمیة البحث 
تبرز أھمیة البحث في كون العالمة التجاریة لھا دور كبیر على المستوى االقتصادي 
المحلي والدولي، فھي تؤدي وظیفة قیمة تتمثل في مساعدة المستھلك على التعرف على 

قتناءھا، فالعالمة التجاریة وبحق تؤثر في ثقة و قناعة مصدر المنتجات التي یرغب في ا
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المستھلك في منتج دون غیره، نظراً لكون العالمة التجاریة تعد ھمزة الوصل بین المستھلك 
  . ومالك العالمة

ولھذا البحث أھمیة علمیة وعملیة، تتمثل األھمیة العلمیة في دراسة األسس والمعاییر 
ھا عند تسجیل العالمة التجاریة في السعودیة واألردن واإلجراءات التي یجب مراعات

كما تتمثل األھمیة العملیة في استفادة اإلداریین القائمین على األجھزة و المؤسسات . الدولتین
التي تدیر التجارة في كال البلدین، باإلضافة إلى التجار والمشرعین القانونیین في الدولتین 

ات التسجیل والحمایة القانونیة الالزمة للوصول الى بیئة من خالل  إلقاء الضوء على إجراء
، فضالً عن مساعدة الباحثین .تجاریة مثلى تساھم في جذب التجار بشكل اكبر من غیرھا

المھتمین بقوانین العالمات التجاریة في القیام بالمزید من األبحاث في مجال العالمات 
  .التجاریة

  -:أھداف البحث
الدراسة إلى تسلیط الضوء على أھم األحكام المتعلقة یھدف الباحث من ھذه 

بالعالمات التجاریة من خالل مقارنة األسس والمعاییر التي یتم من خاللھا اختیار العالمة 
وكذا مقارنة إجراءات التسجیل التي تنص علیھا قوانین العالمات . التجاریة في كال البلدین

مع اقتراح . لشبھ واالختالف بینھا في كال البلدینالتجاریة في كال البلدین مع إبراز أوجھ ا
تعدیل اإلجراءات بما یساھم في الوصول إلى اإلجراءات المثلى التي تساعد التجار على 

  .     المبادرة لتسجیل عالماتھم التجاریة الخاصة بتجارتھم
لة مقارنة أوجھ الحمایة القانونیة التي توفرھا لھا كل دووأخیراً یھدف البحث إلى 
  .ومعرفة مدى مالئمتھا ألسالیب التجارة الحدیثة. للعالمة التجاریة وبیان الفرق بینھما

  - :إشكالیة البحث
تتمثل إشكالیة البحث في أن إجراءات تسجیل العالمة التجاریة الواردة في نظام 
العالمات التجاریة السعودي وتلك الواردة في قانون العالمات التجاریة األردني وضعت 

ومعاییر وإجراءات الختیار العالمة التجاریة قد تتشابھ مع بعضھا في نقاط معینة  أسس
وتختلف في البعض األخر في نقاط أخرى، باإلضافة إلى أن أوجھ الحمایة القانونیة التي 
توفرھا أنظمة وقوانین كل بلد قد ال تقدم الحمایة المثلى الكافیة أو المالئمة لألسالیب وأشكال 

حدیثة، بحیث تكون العالمة التجاریة ھنا بحاجة إلى أوجھ حمایة جدیدة تتماشى مع التجارة ال
  . التطور الھائل والسریع لألسواق في كال من السعودیة واألردن

   -:منھج البحث 
المنھجیة المتبعة في ھذا البحث ھي المنھجیة التحلیلیة المقارنة التي اعتمدت على 

لعالمة التجاریة الساریة والمعمول بھا في كل من المملكة دراسة أحكام النظام المتعلقة با
  .العربیة السعودیة والمملكة األردنیة الھاشمیة وجدت
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  :خطة البحث

تم تقسیم ھذه الدراسة الى ثالثة مطالب ستناقش المسائل التالیة وذلك وفق التقسیم 

  :التالي

  :المقدمة

  .ات تسجیلھاماھیة العالمة التجاریة وإجراء: المبحث األول 

  .ماھیة العالمة التجاریة: المطلب األول

  .إجراءات تسجیل العالمة التجاریة: المطلب الثاني

  .الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة و أثارھا: المبحث الثاني

  .الحمایة المدنیة للعالمات التجاریة وآثارھا: المطلب األول

  .لتجاریة وآثارھاالحمایة الجزائیة للعالمات ا: المطلب الثاني

  :الخاتمة

  :النتائج والتوصیات

  :قائمة المراجع
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  املبحث األول

  عالمة التجارية ومعايري اختيارهاماهية ال

  :تمھید وتقسیم
یختلف تعریف العالمة التجاریة من دولة ألخرى، أومن فقیھ آلخر حسب الزاویة 

ریف شامل للعالمة التجاریة التـي ینظر منھا للعالمة التجاریة، وھذا االختالف في وضع تع
فتح الباب أمام الفقھ القانوني في تحدید المقصود في العالمة التجاریة، وكذا بیان اإلجراءات 

  .التي وضعتھا كل دولة منھما عند تسجیل العالمة التجاریة
  :من ھذا المنطلق یتم الحدیث في ھذا المبحث وفق التقسیم التالي

  .التجاریةماھیة العالمة : المطلب األول
  .إجراءات تسجیل العالمة التجاریة: المطلب الثاني

  اطب اول

را ا   

تعد العالمة التجاریة كمفھوم عام شيء ما ینوب لشخص ما عن شيء ما بصفة ما، 
أي أنھا تخلق في عقل ذلك الشخص كعالمة معادلة أو ربما عالمة أكثر تطوراً، وھذا المعنى 

اماً داللة العالمة التجاریة بوصفھا دالة بصریة ذات قیمة اتصالیة تعني اإلشارة إلى یتوافق تم
جھة إنتاجیة أو خدمیة أو حتى ثقافیة، وھي بھذا التوصیف تقوم مقام الرمز، حیث إن الرمز 
في المصطلح العام بمثابة عالمة تدل على شيء ما لھ وجود قائم بذاتھ فتمثلھ وتحل محلھ 

  ).٢٠١٤العبیدي، (
  -:مفھوم العالمة التجاریة في الفقھ: أوالً 

اجتھد الكثیر من فقھاء القانون لوضع تعریف محدد للعالمة التجاریة لكن اختلفت 
  . ھذه التعاریف عن بعضھا و ذلك بحسب الزاویة التي نظر منھا كًال منھم

أو  شارة تسمح بتمییز منتجات: "فقد عرفھا الدكتور محمود سمیر الشرقاوي بأنھا
الشرقاوي، "" (خدمات مشروع معین وباجتذاب العمالء نحو ھذا المشروع أو منتجاتھ

١٩٨٩(  
كـل إشارة أو داللة یضعھا التاجر أو : "كما عرفتھا الدكتورة سمیحة القلیوبي بأنھا

الصانع على المنتجات التي یقوم ببیعھا أو صنعھا لتمییز ھـذه المنتجات عن غیرھا من السلع 
  ).٢٠٠٥القلیوبي، ( "المماثلة

أي عالمة أو مجموعات عالمات تسمح : (وھناك من عرف العالمة التجاریة بأنھا
بتمییز السلع والخدمات التي تنتجھا منشأة ما عن تلك التي تنتجھا المنشآت األخرى صالحة 
ألن تكون عالمة تجاریة، وتكون ھذه العالمات السیما الكلمات التي تشمل أسماء شخصیة 

اً وأرقاماً وأشكاالً ومجموعات ألوان وأي مزیج من ھذه العالمات، مؤھلة للتسجیل وحروف
  ).٢٠١٧عبد القادر، ) (كعالمة تجاریة
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ویالحظ أن التعریفات السابقة للعالمة التجاریة قد اعتبرت أن وظیفة العالمة 
، التجاریـة ھي تمییز سلع ومنتجات وخدمات تاجر عن سلع ومنتجات وخدمات تاجر آخر

كما ویالحـظ من التعریف أنھا أخذت بالمفھوم الواسع للعالمة التجاریة فلم یعد مفھوم العالمة 
  .مقتصراً علـى السلع والمنتجات بل توسع لیشمل الخدمات أیضا

  :مفھوم العالمة التجاریة في اتفاقیة التربس واألنظمة: ثانیاً 
اتفاقیة تربس ونظام العالمات یتناول الباحث ھنا بیان ماھیة العالمات التجاریة في 

  .التجاریة السعودي، وكذا قانون المعامالت التجاریة األردني، واالتفاقیات الدولیة

  :العالمة التجاریة في اتفاقیة تربس.١

تعتبر أي : "أنھا ١٥/١جاء تعریف العالمة التجاریة في اتفاقیة التربس في المادة 
أو الخدمات التي تنتجھا منشأة ما عن تلك  عالمة أو مجموعة عالمات تسمح بتمییز السلع

وتكون ھذه العالمات السیما . التي تنتجھا المنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجاریة
الكلمات التي تشمل أسماء شخصیة وحروفاً وأرقاماً وأشكاالً ومجموعات ألوان وأي مزیج 

كون في ھذه العالمات ما یسمح حین ال ی. من ھذه العالمات، مؤھلة للتسجیل كعالمة تجاریة
بتمییز السلع والخدمات ذات الصلة، یجوز للبلدان األعضاء أن تجعل الصالحیة للتسجیل 

كما یجوز لھا اشتراط أن تكون العالمات . مشروطة بالتمییز المكتسب من خالل االستخدام
  ).١٩٩٤تربس، " (المزمع تسجیلھا قابلة لإلدراك بالنظر كشرط لتسجیلھا

  -:مة التجاریة في نظام العالمات التجاریة السعوديالعال.٢

عرف المنظم السعودي في نظام العالمات التجاریة السعودي الصادر بالمرسوم 
م حیث عرف العالمة ١٥/٣/٢٠٠٢ه، الموافق ٢٨/٥/١٤٢٣الصادر بتاریخ  ٢١/الملكي م

فعرف في المادة  التجاریة من خالل تعدید األشكال والعالمات المتخذ منھا تلك العالمة،
تعد عالمة تجاریة في تطبیق أحكام ھذا النظام : "األولى من ھذا النظام العالمة التجاریة بقولھ

األسماء المتخذة شكال ممیزا أو اإلمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو األرقام أو الرسوم أو 
منھا تكون قابلة الرموز أو األختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع 

لإلدراك بالنظر وصالحة لتمییز منتجات صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو زراعیة أو مشروع 
استغالل للغابات أو ثروة طبیعیة، أو للداللة على أن الشيء المراد وضع العالمة علیھ یعود 

لى تأدیة خدمة لمالك العالمة بداعي صنعھ أو انتقائھ أو اختراعھ أو االتجار بھ، أو للداللة ع
  ".من الخدمات

وبذلك یتبین لنا أن المنظم السعودي في تعریفھ للعالمة التجاریة اقترب بشكل كبیر 
للتعریف الوارد في اتفاقیة التربس، حیث قام المنظم السعودي بسلوك مسلك اتفاقیة التربس 

مات التي تخذ شكًال في تعدید العالمات التجاریة المشمولة بحمایة ھذا النظام، وعدد تلك العال
ممیًزا أو تحمل اإلمضاءات أو كلمات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو 
نقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منھا ، واشترط المنظم السعودي فیھا أن 

اعیة تكون قابلة لإلدراك بالنظر وصالحة لتمییز منتجات صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو زر
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أو مشروع استغالل للغابات أو ثروة طبیعیة، أو للداللة على أن الشيء المراد وضع العالمة 
علیھ یعود لمالك العالمة، كما اشترط المنظم السعودي في ھذا التعریف أن یكون استخدام 
تلك العالمات التجاریة بداعي صنعھ أو انتقائھ أو اختراعھ أو االتجار بھ، أو للداللة على 

  .أدیة خدمة من الخدماتت

  -:العالمة التجاریة في قانون العالمات التجاریة األردني.٣

كما تطرق التشریع األردني إلى تعریف العالمة التجاریة في المادة الثانیة من قانون 
م ١٩٩٩لسنة  ٣٤م والمعدل بالقانون رقم ١٩٥٢لسنة  ٣٣العالمات التجاریة األردني رقم 

ھرة یستعملھا أو یرید استعمالھا أي شخص لتمییز بضائعھ أو أي إشارة ظا: "بأنھا ھي
  ".منتجاتھ أو خدماتھ عن بضائع أو منتجات أو خدمات غیره

فالمشرع األردني ھنا لم یسلك مسلك المنظم السعودي أو اتفاقیة التربس في تعداد 
بعض صور وأشكال العالمات التجاریة وھو بصص تعریف العالمة التجاریة في قانون 

  .العالمات التجاریة األردني
وبذلك یتضح لنا أن المنظم السعودي قام بتعریف العالمة التجاریة بتعدید مكوناتھا 
سواء أكانت حروف أو عالمات أو خالفھ، بینما یتبین أن التشریع األردني اكتفى بتعریف 

خص لتمییز العالمة التجاریة بأنھا أي إشارة ظاھرة تستعمل لتمییز بضائع أو منتجات أي ش
بضائعھ أو خدماتھ عن بضائع أو منتجات أو خدمات الغیر، وھنا یتبین لنا أن التشریع 
األردني قد اكتفى بتعریف العالمة التجاریة بأنھا أي إشارة لتمییز بضائع أو منتجات أو 

  .خدمات، دون أن یتطرق لبیان ما یصلح أن یكون إشارة من عدمھ كما فعل المنظم السعودي
ر بالذكر ھنا أن المشرع األردني قد تطرق في تشریع العالمات التجاریة إلى والجدی

تعریف العالمات التجاریة المشھورة، وھو ما لم یتطرق لھ المنظم السعودي في نظام 
العالمات التجاریة السعودي، فقد عرف تشریع العالمات التجاریة األردني العالمة التجاریة 

لتجاریة المشھورة العالمة التجاریة ذات الشھرة العالمیة التي العالمة ا: (المشھورة بأنھا
تجاوزت شھرتھا البلد األصلي الذي سجلت فیھواكتسب شھرة في القطاع المعني من 

  ).الجمھور في المملكة األردنیة الھاشمیة
  

  -:مفھوم الباحث للعالمة التجاریة
ك�ن أن یتخ�ذھا الت�اجر أو أي إش�ارة یم: "ویمكن لنا تعری�ف العالم�ات التجاری�ة بأنھ�ا

الصانع  كشعار لمنتجاتھ أو بضائعھ، أو خدماتھ التي یقدمھا للمستھلك، وذلك بغرض تمییزھا 
  ".عن غیرھا من المنتجات والبضائع والخدمات المماثلة
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ب اطا  

  .ل ا ار إراءات

ي وواقعي ملموس، اشترط لكي تعد العالمة التجاریة محمیة قانوناً ولھا وجود ماد
المنظم السعودي واألردني ضرورة توافر مجموعة من الشروط، منھا ما ھو شكلي ومنھا ما 

  :ھو موضوعي، وھو ما نتناولھ تفصیالً فیما یلي
  

  :الشروط الموضوعیة لتسجیل العالمة التجاریة: أوالً 
  :أھم ھذه الشروط ما یلي

  :أن تكون ممیزة: الشرط األول
المنظم السعودي واألردني لتسجیل العالمة التجاریة أن تكون ذات حیث اشترط 

صفة فارقة، أي أن تكون ممیزة بحیث یتم تمییزھا عن غیرھا من العالمات التجاریة 
األخرى، وھو ما نص علیھ المنظم السعودي في المادة األولى من نظام العالمات التجاریة 

، "ام ھذا النظام األسماء المتخذة شكال ممیزاً تعد عالمة تجاریة في تطبیق أحك: " حین قال
: " من قانون العالمات التجاریة األردني حین نصت على أنھ ٧وھو ما نصت علیھ المادة 

أن العالمة " فارقة"، ومعنى ...."یشترط لتسجیل العالمة التجاریة أن تكون ذات صفة فارقة
ھا عن بضائع وسلع الغیر التجاریة موضوعة على شكل یكفل تمییز بضائع وسلع صاحب

  ). ٢٠٠٨الغویري، (
  :أن تكون جدیدة: الشرط الثاني

وباإلضافة لشرط التمیز یجب أن تكون ھذه العالمة جدیدة لم تستعمل من قبل، فمن 
المنطقي أنھ ال یجوز استعمال ذات العالمة التجاریة لتاجرین مختلفین، ولكن ھل المقصود 

ال المقصود بالجدة ھنا ھو . خلق وابتكار العالمة أم ال ؟ بالجدة ھنا ھي الجدة المطلقة في
الجدة في التطبیق على ذات السلعة أي عدم استعمالھا على المنتجات، ویترتب على ذلك أن 
العالمة تعتبر جدیدة حتى ولو  سبق استعمال ذاتھا على نوع آخر من السلع، فالعبرة 

. راد وضعھا علیھا أي السلع المماثلةباستعمال العالمة التجاریة على ذات السلع الم
  ).٢٠٠٥القلیوبي، (

  
  :أن تكون مشروعة: الشرط الثالث

والغرض من المشروعیة ھنا أن تكون متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة وأحكام 
النظام، وأن تكون متوافقة مع النظام العام واآلداب العامة، فال یجوز للعالمة التجاریة أن 

  .و رسماً مخالفاً للشریعة والنظامتتخذ شكالً أ
وقد حظر المنظم السعودي تسجیل العالمات التجاریة الغیر مشروعة، وھو ما جاء 

ال تعد وال تسجل عالمة تجاریة : "في المادة الثانیة منھ في الفقرتین ب،ج، حیث جاء فیھا
  : اإلشارات والشعارات واألعالم وغیرھا الوارد بیانھا أدناه
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ر أو إشارة أو رسم مخل بالدین أو یكون مطابقا أو مماثال لرمز ذي كل تعبی -ب 
  .صبغة دینیة

  ".جـ ـ كل تعبیر أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة
كما حظر المشرع األردني أیضاً في قانون العالمات التجاریة تسجیل العالمات 

  :ال یجوز تسجیل ما یأتي: " ء فیھاوالتي جا ٨/٦الغیر مشروعة، حیث نص في المادة 
العالمات المخلة بالنظام العام او اآلداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمھور . ٦

أو العالمـات التـي تشجع المنافسة التجاریة غیر المحقة أو التي تدل على غیر مصدرھا 
  ".الحقیقي

  
  :الشروط الشكلیة لتسجیل العالمة التجاریة: ثانیاً 

  :جیل العالمة التجاریة وإجراءاتھطلب تس.١

منح المنظم السعودي واألردني لكل من یدعى ملكیتھ لعالمة تجاریة التي یستعملھا 
وتتمثل . أو ینوي أن یستعملھا وأراد تسجیلھا لحمایة حقھ أن یتقدم لطلب مكتوب إلى المسجل

لھ موطن في  إجراءات طلب التسجیل في قیام صاحب الشأن بتقدیم طلب التسجیل إذا كان
المملكة أو من وكیل رسمي لھ موطن فیھا؛ وذلك إلى اإلدارة المختصة بوزارة التجارة وفقا 

من النظام  ٥للشروط واإلجراءات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة وھو ما نصت علیھ المادة 
  .من القانون األردني ١١السعودي وكذا المادة 

قام متتابعة حسب تاریخ اإلیداع،  في حال على أن تقید الطلبات في دفتر خاص بأر
طلب شخصین أو أكثر تسجیل العالمة نفسھا، أو عالمات متشابھة بشكل یحدث اللبس عن 
فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاریخ اإلیداع ذاتھ أو تاریخ 

یا من المنازعین لھ مصدقا األولویة ذاتھ، یوقف طلب التسجیل إلى أن یقدم أحدھم تنازال كتاب
علیھ نظاما، أو إلى أن یصدر حكم نھائي من دیوان المظالم بأحقیة أحدھم في التسجیل كما 

  .من نظام المعامالت السعودي ٨ورد في المادة 

  :قبول طلب التسجیل أو رفضھ.٢

تق�������وم إدارة التس�������جیل بفح�������ص الطل�������ب المق�������دم لتس�������جیل العالم�������ة التجاری�������ة      
م����ن ت����اریخ تق����دیم الطل����ب، بحی����ث تبح����ث م����دى ت����وافر الش����روط خ����الل س����تین ی����وم 

الش�������كلیة والموض�������وعیة، ف�������إذا تب�������ین لھ�������ا ت�������وافر تل�������ك الش�������روط تقب�������ل طل�������ب 
التس�����جیل، أم�����ا إذا رأت ع�����دم ت�����وافر الش�����روط ك�����أن تك�����ون العالم�����ة التجاری�����ة غی�����ر 
مش������روعة، أو غی������ر ممی������زة، فھن������ا تق������وم ب������رفض طل������ب التس������جیل، م������ع ض������رورة 

لش�����أن بھ�����ذا ال�����رفض، ولھ�����ا أن تطل�����ب اس�����تیفاء ش�����روط قیامھ�����ا بإخط�����ار ص�����احب ا
أو إدخ������ال التع������دیالت الالزم������ة لقب������ول طل������ب التس������جیل، عل������ى أن یق������وم ص������احب 
الش�����أن بعم�����ل تل�����ك التع�����دیالت واس�����تیفاء الش�����روط  خ�����الل تس�����عین ی�����وم م�����ن ت�����اریخ 
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إبالغ�����ھ ب�����ذلك، وإال اعتب�����ر طلب�����ھ مرف�����وض م�����ن ت�����اریخ ف�����وات ھ�����ذا المیع�����اد وھ�����و 
  . من النظام السعودي ١٢و  ١١ما ورد في المواد 

إال أن المشرع األردني لم یضع موعد محدد تلزم فیھ إدارة التسجیل بالرد على طلب 
تسجیل العالمة التجاریة مثلما فعل المنظم السعودي، حیث أن التشریع األردني أجاز في 

دون أن للمسجل أن یرفض طلب التسجیل أو أن یقبلھ بتمامھ من دون قید أو شرط  ١١المادة 
  .تضع مدة محددة لرد جھة التسجیل مثلما فعل المنظم السعودي

  :التظلم من قرار إدارة التسجیل برض طلب تسجیل العالمة.٣

لوزیر التجارة من القرار یجوز لطالب التسجل التظلم من قرار إدارة التسجیل 
الصادر برفض طلبھ خالل ستین یوما من تاریخ إبالغھ بھ، وإذا صدر قرار الوزیر برفض 
التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فیھ أمام دیوان المظالم خالل ثالثین یوما من تاریخ 

حكمة العدل ، في حین جعل قانون العالمة التجاریة األردني التظلم أمام م)١٣م (إبالغھ بھ 
  ).١١م (العلیا 

أما إذا قبلت اإلدارة تسجیل العالمة فإنھا تقوم بالتسجیل في سجل العالمات وتعطي 
طالب التسجیل شھادة بذلك، كما تقوم قوم اإلدارة المختصة بالشھر عنھا بالكیفیة واإلجراءات 

  .التي تحددھا الالئحة التنفیذیة، ویلزم طالب التسجیل بتكالیف الشھر
نح كالً من المنظم السعودي واألردني لكل ذي مصلحة االعتراض على قبول وم

تسجیل العالمة أمام دیوان المظالم خالل تسعین یوما من تاریخ شھرھا، مع إیداع نسخة من 
من النظام  ١٥م . (االعتراض وما یفید تقدیمھ لدى اإلدارة المختصة بوزارة التجارة

  ).األردنيمن القانون  ١٤/١ومادة  -السعودي

  :قبول التسجیل.٤

تقوم اإلدارة المختصة بتسجیل العالمة في السجل المعد بذلك بعد أن یصبح القرار 
الصادر بقبول تسجیل العالمة نھائیاً، أو یصدر حكم في ھذا الشأن من دیوان المظالم، ویتم 

مالك  على أن یعطى. التسجیل وفقا لإلجراءات والشروط التي تحددھا الالئحة التنفیذیة
العالمة التجاریة بمجرد تمام تسجیلھا شھادة تشمل البیانات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة، 

  :وعلى األخص
  .أ ـ الرقم المتتابع لتسجیل العالمة

  .ب ـ تاریخ إیداع طلب التسجیل وتاریخ التسجیل وتاریخ األولویة إن وجدت
  .ھ وجنسیتھج ـ االسم التجاري أو اسم مالك العالمة ومحل إقامت

  .د ـ صورة للعالمة
و  ١٦م . (ھـ ـ بیان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنھا العالمة وبیان فئتھ�ا

  ).من القانون األردني ١٥ومادة  -من النظام السعودي ١٧
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  :إدخال تعدیالت أو إضافات على العالمة التجاریة
ل�ب م�ن الجھ�ة المختص�ة یحق لمالك العالمة التجاریة بعد تسجیلھا وترخیصھا أن یط

برغبتھ في إدخال أي إضافات أو تعدیالت على العالمة التجاریة المس�جلة، طالم�ا كان�ت تل�ك 
  ).ه١٤٣٣الفوزان، . (التعدیالت أو اإلضافات ال تحدث تغییراً جوھریاً في تلك العالمة

من�ھ لمال��ك  ١٨حی�ث م�نح الم�نظم الس��عودي ف�ي نظ�ام العالم�ات التجاری��ة ف�ي الم�ادة 
عالم��ة التجاری��ة الت��ي ت��م تس��جیلھا أن یطل��ب م��ن اإلدارة المختص��ة إدخ��ال أي إض��افات أو ال

تع���دیالت علیھ���ا ال تم���س ذاتیتھ���ا مساس���ا جوھری���اً، وتس���ري عل���ى ھ���ذا الطل���ب الش���روط 
وھو ما نص علیھ أیضاً المشرع األردني في . واإلجراءات الخاصة بطلبات التسجیل األصلیة

یحق لصاحب الالم�ة التجاری�ة : "على أنھ  ٢٤نص في المادة  قانون العالمات التجاریة حیث
المس��جلة أن یطل��ب م��ن المس��جل بالص��ورة المق��ررة أن ی��رخص أو یض��یف ش��یئاً إل��ى تل��ك 

  ".العالمة، أو أن یغیرھا بصورة ال تؤثر على ذاتیتھا
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  املبحث الثاني

  احلماية القانونية للعالمة التجارية و أثارها

  :تمھید وتقسیم
لعالمة التجاریة من أھم الطرق لتنشیط التجارة واالقتصاد، فھي عامل جذب حمایة ا

كبیر لالستثمار الذي تبحث عنھ كل الدول، فتسجیل العالمات التجاریة یعطي مزید من 
الطمأنینة لرجال األعمال عندما یقررون االستثمار في دولة ما، فإذا كانت تلك الدولة تعطي 

لتجاریة كلما اطمأن المستثمر على أموالھ واطمأن لوجود مزید من الحمایة للعالمات ا
عقوبات رادعة لكل من تسول لھ نفسھ انتھاك العالمات التجاریة وتقلیدھا وتزویرھا أو 

فمن األخالق أن یتم حمایة تلك .االعتداء علیھا بأي صورة من الصور دون وجھ حق
عد األخالق والعدالة تقتضي توفیر العالمات التجاریة من أي تقلید لھا أو أي انتھاك، فقوا

الحمایة الالزمة للعالمات التجاریة المشھورة، حیث أن التاجر لھ حقوق أقرھا المشرع، ومن 
  .تلك الحقوق حمایة العالمة التجاریة من أي اعتداء یقع علیھ من قبل الغیر

واألھم،  فالحمایة القانونیة تعد أثر لتسجیل العالمة التجاریة، بل ھو األثر األكبر
حیث أضفى المنظم السعودي واألردني حمایة قانونیة مدنیة وجزائیة على مالك العالمة 
التجاریة الذي قام بتسجیلھا، وألھمیة الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة یتم الحدیث في ھذا 

  :المبحث وفق التقسیم التالي
  .ھاالحمایة المدنیة للعالمات التجاریة وآثار: المطلب األول
  .الحمایة الجزائیة للعالمات التجاریة وآثارھا: المطلب الثاني

  اطب اول

روآ رت ا دا ا  

ترجع الحمایة المدنیة إلى الخطأ الذي تسبب في إلحاق الضرر بمالك العالمة 
حیث نص التجاریة المعتدى علیھا، مع ضرورة وجود عالقة سببیة بین الخطأ والضرر، 

من نظام العالمات التجاریة لكل من أصابھ ضرر نتیجة  ٤٨المنظم السعودي في المادة 
ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص علیھا في ھذا النظام أن یطالب المسؤول عن ھذه 

  .المخالفة بالتعویض المناسب عما لحقھ من ضرر
ذلك فإن المنظم السعودي فاستعمال العالمة التجاریة ال تسجیلھا ھو أساس ملكیتھا، ل

أجاز لمالك العالمة التجاریة أن یتمتع بالحمایة المدنیة لعالمتھ التجاریة ولو كانت غیر 
مسجلة، فیجوز لمالك العالمة الغیر مسجلة أن یرفع ضد من یعتدي على عالمتھ التجاریة 

المة التجاریة كذلك الحال إذا كانت الع. دعوى المنافسة غیر المشروعة متى توافرت أركانھا
مسجلة فإنھا تتمتع أیضاً بحمایة جنائیة، وجوز لمالكھا رفع دعوى التعویض أمام المحكمة 

  ). ٢٠٠٤القلیوبي، . (الجنائیة، كما یجوز لھ أن یرفع الدعوى ابتداًء أمام المحكمة المدنیة
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حیث اشترط المنظم السعودي واألردني لقیام الحمایة المدنیة أن تكون العالمة 
لتجاریة مسجلة،  كما منح المنظم السعودي  لمالك العالمة التجاریة في مجموعة من ا

اإلجراءات التحفظیة التي تكفل لھ الحمایة القانونیة ، وتتمثل تلك اإلجراءات التحفظیة في أن 
المنظم السعودي أجاز لمالك العالمة التجاري في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى 

بناًء على عریضة مشفوعة بشھادة رسمیة دالة على تسجیل  -ئیة أن یستصدر مدنیة أو جنا
  : أمرا من دیوان المظالم باتخاذ اإلجراءات التحفظیة الالزمة، وعلى األخص - العالمة 

عمل محضر حصر ووصف تفصیلي عن اآلالت واألدوات التي تستخدم أو ) أ 
لمحلیة والمستوردة أو البضائع أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات ا

  .األوراق مما یكون قد وضعت علیھا العالمة التجاریة موضوع المخالفة
على أال یوقع الحجز ) أ ( توقیع الحجز على األشیاء المشار إلیھا في الفقرة ) ب 

علیھ علیھا إال بعد أن یقدم الطالب تأمینا یقدره دیوان المظالم تقدیرا أولیا لتعویض المحجوز 
توقیع الحجز المنازعة في كفایة التأمین الذي قدمھ الحاجز وفقا  ویجوز بعد. عند االقتضاء

لإلجراءات والشروط المنصوص علیھا في الالئحة التنفیذیة، ویجوز أن یشمل األمر الصادر 
 ٤٩مادة (من دیوان المظالم ندب خبیر أو أكثر لمعاونة الجھة التي تحددھا الالئحة التنفیذیة 

  ).من نظام العالمات التجاریة السعودي
والجدیر بالذكر ھنا أن كافة اإلجراءات التحفظیة التي اتخذھا مالك العالمة 
التجاریة تعتبر كأن لم تكن إذا لم یتبعھا رفع دعوى مدنیة أو جنائیة على من اتخذت ضده 

صوص علیھا تلك اإلجراءات وذلك في خالل عشرة أیام من تاریخ اتخاذ اإلجراءات المن
من نظام العالمات التجاریة  ٥٠مادة (من ھذا النظام ) التاسعة واألربعین(في المادة 

  ).السعودي
كما منح المنظم السعودي للمدعى علیھ أن یتخذ إجراءات مطالبة المدعي السیئ النیة 

ة التاسع(بالتعویض الذي قد یستحق لھ نتیجة اتخاذه لإلجراءات المنصوص علیھا في المادة 
وذلك خالل تسعین یوما من تاریخ انتھاء المیعاد المنصوص علیھ . من ھذا النظام) واألربعین
إذا لم یرفع الحاجز دعواه، أو من تاریخ صدور الحكم . من ھذا النظام) الخمسین(في المادة

النھائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعالمة التجاریة ، وفي جمیع األحوال ال یجوز صرف 
ن للحاجز إال بعد صدور الحكم النھائي في دعوى المحجوز علیھ بإدانتھ، أو بعد انقضاء التأمی

المیعاد المقرر لھ دون رفعھا ما لم یتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في 
  ).من نظام العالمات التجاریة السعودي ٥١مادة . (موضوع التأمین

لمالك العالمة التجاریة المسجلة في  وفي نظام العالمات التجاریة األردني أجاز
المملكة عند اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة او اثناء النظر فیھا انیطلب من المحكمة ما یلي 

  :على ان یكون طلبھ مشفوعاً بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة
  .وقف التعدي. أ 
  .ھا أینما وجدتالحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشـأن. ب
  .المحافظة على األدلة ذات الصلة بالتعدي. ج
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لمالك العالمة التجاریة المدعى بالتعدي علیھا قبل إقامة دعواه المدنیة أو . أ.  ٢

من  ١الجزائیة أن یطلب من المحكمة اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرة 
بت أنھ مالك الحق في العالمة التجاریة وأن حقوقھ ھذه المادة دون تبلیغ المستدعى ضده إذا اث

قد تم التعدي علیھا أو أن التعدي قد أصبح وشیكاً ومن المحتمل أن یلحق بھ ضرراً یتعذر 
تداركھ في حال وقوعھ أو یخشى من اختفاء دلیل أو اتالفھ على أن تكون الطلبات مشفوعة 

عى علیھ أو المشتكى علیھ حسب األحوال بكفالة مصرفیة أو نقدیة تقبلھا المحكمة ویحق للمد
  .أن یعترض على ھذا القرار خالل ثمانیة أیام من تاریخ تبلغھ او تفھمھ لھذا القرار

اذا لم یقم مالك العالمة التجاریة دعواه خالل ثمانیة أیام من تاریخ إجابة المحكمة . ب
  .لطلبھ فتعتبر جمیع اإلجراءات المتخذة بھذا الشأن ملغاة

دعى علیھ أو المستدعى ضده أن یطالب بتعویض عادل إذا ثبت بنتیجة للم. ٣
  .الدعوى أن المدعي غیر محق فیدعواه أو أنھ لم یقم بتسجیل دعواه خالل المدة المقررة

للمحكمة أن تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف واإلعالن واللوحات . ٤
ة بصورة رئیسة في طبع العالمة التجاریة واالختام وغیر ذلك من االدوات والمواد المستعمل

على البضائع أو التي ارتكب فعل التعدي بھا أو نشأ منھا وللمحكمة أن تأمر بإتالف أو 
  ).من قانون العالمات التجاریة األردني ٣٤مادة . (التصرف بھا في غیر األغراض التجاریة

احب العالمة ومن تلك النصوص یتبین أن الحمایة تشمل كل متضرر سواء كان ص
التجاریة أو الموزع أو المستھلك، كما أن مالك العالمة التجاریة یستطیع مقاضاة المتسبب في 
اإلضرار بھ بصرف النظر عما إذا كانت العالمة مسجلة من عدمھ، وأن التعویض یستحق 

كما یتبین أن المشرع األردني جرم حالة .عند الضرر دون النظر إلى القصد من اإلضرار
وع في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص علیھا في تلك المادة، أو ساعد، أو الشر

فالحمایة المدنیة لصاحب العالمة .حرض على ارتكابھا وھو ما لم یفعلھ المنظم السعودي
یمكن استنادھا على مبدأ المنافسة المشروعة ذلك أن تلك الحمایة تعني منع أي منافسة غیر 

حرة الشریفة ھي من سمات االقتصاد الحر، ووسیلة لتشجیع التنمیة مشروعة ألن المنافسة ال
  ).م١٩٩٨الكمالي، (

وبذلك یتضح أن ھناك صوراً عدیدة للحمایة المدنیة للعالمة التجاریة أوردھا قـانون 
العالمات التجاریة متمثلة في دعوى المنافسة غیر المشروعة ، إضافة إلى الحمایة 

یكتفي بھذه الحمایة فقط إنمـا أضـاف العنصـر الجزائي متمثالً اإلجرائیة، لكن المشرع لم 
. بالحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة على كل من یرتكب فعل نص علیھ القـانون المذكور

  ).٢٠٠٦مبارك، (
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ب اطا  

ا اروآ رت ا زا  

ة إال إذا كانت مسجلة، حیث توجد ال تتمتع العالمات التجاریة بالحمایة الجزائی
مجموعة من الجرائم التي تمثل جرائم جزائیة تقع على العالمات التجاریة المسجلة، وتتمثل 

  :تلك الجرائم فیما یلي
  

  :جریمة تزویر أو تقلید العالمة التجاریة: أوالً 
 من نظام العالمات التجاریة بالحبس مدة ٤٣حیث عاقب المنظم السعودي في المادة 

ال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف لایر وال تزید على ملیون لایر أو بإحدى 
  : ھاتین العقوبتین

كل من زور عالمة مسجلة أو قلدھا بطریقة تتسبب في تضلیل الجمھور، وكل  -أ 
  .من استعمل بسوء القصد عالمة مزورة أو مقلدة

تعمل فیما یتعلق بخدماتھ عالمة كل من وضع بسوء القصد على منتجاتھ أو اس -ب 
  .مملوكة لغیره

كل من عرض أو طرح للبیع أو باع أو حاز بقصد البیع منتجات علیھا عالمة  -ج 
مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغیر وجھ حق مع علمھ بذلك، وكذلك كل من 

  .عرض خدمات في ظل مثل ھذه العالمة مع علمھ بذلك
یعاقب : "ن قانون العالمات التجاریة األردني على أنھأ م/٣٨كما نصت المادة 

بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة ال تقل عن مائة دینار 
وال تتجاوز ثالثة آالف دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین كل من ارتكب بقصد الغش فعالً من 

  :االفعال التالیة
مسجلة وفقاً ألحكام ھذا القانون او قلدھا بطریقة تؤدي الى زور عالمة تجاریة . أ 

تضلیل الجمھور او وسم داخل المملكة عالمة تجاریة مزورة او مقلدة على ذات الصنف من 
  .البضائع التي سجلت العالمة التجاریة مناجلھا

  
  :جریمة استعمال عالمة مزورة أو مقلدة: ثانیاً 

من نظام العالمات التجاریة السعودي  ٤٤ة حیث عاقب المنظم السعودي في الماد
بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر وبغرامة ال تقل عن عشرین ألف لایر، وال تزید على 

  : مائتین وخمسین ألف لایر أو بإحدى ھاتین العقوبتین
( كل من استعمل عالمة غیر مسجلة في األحوال المنصوص علیھا في الفقرات  -أ 

  .من ھذا النظام) الثانیة(ن المادة م) ب، ج، د، ھـ 
كل من دون بغیر حق على عالماتھ أو أوراقھ التجاریة بیانا یؤدي إلى االعتقاد  -ب 

  .بحصول تسجیلھا
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یعاقب : "ب من قانون العالمات التجاریة األردني على أنھ - ٣٨/١كما نصت المادة 
بغرامة ال تقل عن مائة دینار  بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تتجاوز سنة واحدة أو

وال تتجاوز ثالثة آالف دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین كل من ارتكب بقصد الغش فعالً من 
  :األفعال التالیة

استعمل دون حق عالمة تجاریة یملكھا الغیر على الصنف ذاتھ من البضاعة . ب
  .التي سجلت العالمة التجاریة من اجلھا

  
  :لعالمة التجاریة المسجلةجریمة بیع ا: ثالثاً 

ج من نظام العالمات التجاریة بالحبس /٤٣حیث عاقب المنظم السعودي في المادة 
مدة ال تزید على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسین ألف لایر وال تزید على ملیون لایر أو 
بإحدى ھاتین العقوبتین كل من عرض أو طرح للبیع أو باع أو حاز بقصد البیع منتجات 

یھا عالمة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغیر وجھ حق مع علمھ بذلك، وكذلك عل
  .كل من عرض خدمات في ظل مثل ھذه العالمة مع علمھ بذلك

ج من قانون العالمات التجاریة األردني -٣٨/١وھذه الجریمة ھي ما نصت المادة 
جاوز سنة واحدة او بغرامة ال یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تت: "على أنھ

تقل عن مائة دینار وال تتجاوز ثالثة آالف دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین كل من ارتكب 
  :بقصد الغش فعالً من األفعال التالیة

باع أو اقتنى بقصد البیع أو عرض للبیع بضاعة تحمل عالمة تجاریة یعتبر . ج
  .ھذه الفقرة وكان لدیھ علم مسبق بذلكاستعمالھا جرماً بمقتضى البندین أ و بمن 

من ھذه المادة یعاقب األشخاص الذین یبیعون أو  ١بالرغم مما ورد في الفقرة .  ٢
یعرضون للبیع أو یقتنون بقصد البیع بضاعة تحمل عالمة تجاریة یعتبر استعمالھا جرماً 

سین دیناراً وال من ھذه المادة بغرامة ال تقل عن خم ١بمقتضى البندین أ وب من الفقرة 
  .تتجاوز خمسمائة دینار

من ھذه المادة على كل من شرع في ارتكاب أي فعل من  ١تسري أحكام الفقرة. ٣
  ".األفعال المنصوص علیھا في ھذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكابھا

وبذلك یكون المشرع األردني قد تفرد عن المنظم السعودي بالعقاب على الشروع 
  .عال أو المساعدة والتحریض على ارتكابھا وھو ما لم یفعلھ المنظم السعوديعن تلك األف

وبذلك یرتكب ھذه الجریمة كل من یقوم ببیع منتجات وبضائع تحمل عالمة مزورة 
أو مقلدة، أو یعرض مثل ھذه المنتجات أو یحوزھا بقصد البیع ولو لم یكن ھو الشخص الذي 

  ).١٩٩٨الشرقاوي، (الستعمال ارتكب جریمة التزویر أ التقلید أو ا
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  :أھمیة حمایة العالمة التجاریة
لیس من أخالقیات المھنة تقلید العالمات التجاریة،حیث تتمتع العالمة التجاریة 
بحمایة خلقیة وقانونیة، والھدف الرئیسي من تلك الحمایة ھو حمایة شھرة المحل التجاري، 

دید المصدر الحقیقي والفعلي للسلع والخدمات وحمایة المصلحة العامة للمستھلك من خالل تح
المقدمة لھ عن طریق حمایتھ من الغش والتدلیس الواقع علیھ نتیجة االعتداء على االسم 
التجاري المشھور وإدخال اللبس علیھ من أن السلعة التي یستھلكھا تنتمي لھذا االسم التجاري 

  .لمستھلك أیضاً المشھور مما یعود بالضرر على االسم التجاري وعلى ا
فللعالمة التجاریة وظیفة مزدوجة حیث أن یعد وسیلة ضمان للتاجر وللمستھلك في 
آن واحد، عن طریق منع اآلخرین من االعتداء على ھذا االسم وتسویق منتجاتھم من خالل 
ھذا االسم المشھور األمر الذي یسبب معھ منع اختالط بین تلك المنتجات بین بعضھا، 

ھلك والعمیل من التعرف بشكل قاطع وحقیقي على المنتجات والسلع والخدمات ویتمكن المست
التي یثقون فیھا، فاالسم التجاري المشھور وحده ھو القادر على تكوین تلك الثقة في السلع 
والخدمات، فاالسم التجاري المشھور وبحق یتمكن من التمییز السلعة بین مثیالتھا من السلع 

طي للمستھلك القدرة على اختیار احتیاجاتھ دون خوف من لبس أو المشابھة، حیث أنھ یع
  ).١٩٩٨الكمالي، (تضلیل 

وحت��ى یحق��ق الت��اجر تفوق��اً كبی��راً ورواج��اً ھاًم��ا، فإن��ھ یلج��أ إل��ى إع��الم جمھ��ور 
المستھلكین بھذه السلع واقبالھم علیھا بشكل كبیر، حیث أن ھذا اإلقبال لن یك�ون إال عل�ى 

عن��ى أن یك��ون لھ��ؤالء المس��تھلكین إمكانی��ة التمیی��ز ب��ین الممت��از البض��ائع الممت��ازة، بم
والرديء من المنتجات، األمر ال�ذي ی�ؤدي ب�المنتجین م�ن تج�ار وص�ناع إل�ى ب�ذل جھ�ود 
كبیرة لتحسین منتجاتھم وتقدیمھا للمستھلك بصفة ممیزة عن ھذه المنتجات وتلك، فإذا قام 

یعد نوع من الغش التجاري لم�ا یمثل�ھ م�ن فإن ذلك . البعض بإنشاء عالمات تجاریة مقلدة
غش وتدلیس على المستھلك الذي ل�ن ی�تمكن م�ن التفرق�ة ب�ین المن�تج األص�لي ذو الج�ودة 

  .الكبیرة، عن المنتج المقلد ذو المستوى والجودة الردیئة
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  -:الخاتمة
في ختام ھذا البحث حاول الباحث الحدیث عن العالمات التجاریة دراسة مقارنة بین 

ظام السعودي والقانون األردني، وكیف أنھ حاول اإلجابة على ذلك في مبحثین اثنین، الن
حیث ناقش المبحث األول ماھیة العالمة التجاریة وإجراءات تسجیل العالمة التجاریة في 

أما في المبحث الثاني ناقش الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة وأثارھا . السعودیة واألردن
  .سواء من حیث اآلثار المدنیة أو الجزائیة. قوانین الدولتینالتي وضحتھا 

  :وفي الختام انتھي البحث مجموعة من النتائج والتوصیات أھمھا ما یلي
  -:النتائج

تعد العالمة التجاریة صفة من صفات المنتج التي تعتبر إحدى وسائل التاجر أو .١
 .دمتھالصانع أو مقدمة الخدمة في سبیل اإلعالن عن سلعتھ أو خ

اتفقت أقول الفقھاء في تعریف العالمة التجاریة، حیث جاءت معظم التعاریف متقاربة .٢
 .ومتشابھة في المعني وإن كان ھناك اختالف في اللفظ

أخذ المنظم السعودي بالمفھوم الواسع للعالمة التجاریة عند تعریفھ لھا، ویكاد التعریف .٣
  .یتماثل والتعریف الوارد في اتفاقیة تربس

یسلك المشرع األردني في تعریف العالمة التجاریة مسلك المنظم السعودي أو  لم.٤
اتفاقیة التربس في تعداد بعض صور وأشكال العالمات التجاریة وھو بصص 

  .تعریف العالمة التجاریة في قانون العالمات التجاریة األردني
 .اعیة والصناعیةلم یتطرق المشرع األردني إلى ذكر العالمات الممیزة للمنتجات الزر.٥
یستطیع مالك العالمة التجاریة مقاضاة المتسبب في اإلضرار بھ بصرف النظر عما .٦

إذا كانت العالمة مسجلة من عدمھ، وأن التعویض یستحق عند الضرر دون النظر 
 .إلى القصد من اإلضرار

  .تتمتع العالمة التجاریة المسجلة بالحمایة الجزائیة بجانب الحمایة المدنیة.٧
  -:وصیاتالت

ضرورة تعریف المشرع األردني العالمة التجاریة في تعداد بعض صور وأشكال .١
العالمات التجاریة وھو بصص تعریف العالمة التجاریة في قانون العالمات 

 .التجاریة األردني
ضرورة أن یتطرق المشرع األردني إلى ذكر العالمات الممیزة للمنتجات  .٢

 .الزراعیة والصناعیة
المشرع األردني موعداً محدداً تلزم فیھ إدارة التسجیل بالرد على ضرورة وضع .٣

 .طلب تسجیل العالمة التجاریة مثلما فعل المنظم السعودي
بتجریم الشروع في ارتكاب أي  ٤٤و  ٤٣نھیب بالمنظم السعودي تعدیل المادة .٤

فعل من األفعال المنصوص علیھا في تلك المادة، أو ساعد، أو حرض على 
  .ارتكابھا
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  -:قائمة المراجع
  :المراجع العامة والمتخصصة: أوالً 

دار النھضة ". الجزء األول -القانون التجاري"، )١٩٨٩. (الشرقاوي، محمود سمیر.١
 .العربیة، القاھرة

، "العالمة التجاریة داللتھا الوظیفیة والتعبیریة"، )٢٠١٤. (العبیدي، باسم عباس.٢
 .األردنأمواج للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 

النظام القانوني لالسم التجاري "، )٢٠١٢/ ه١٤٣٣. (الفوزان، محمد بن براك.٣
، مكتبة القانون واالقتصاد، "والعالمة التجاریة في القوانین العربیة دراسة مقارنة

 .الطبعة األولى، الریاض
دار النھضة العربیة، الطبعة ". الملكیة الصناعیة"، )٢٠٠٥. (القلیوبي، سمیحة.٤

 .ة، القاھرةالخامس

 :األطروحات والدوریات: ثانیاً 

تقلید العالمات التجاریة في القانون الجزائري "،)٢٠١٧. (عبد القادر، سبتي.١
، كلیة الحقوق، ١، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر "والقانون المقارن

 .الجزائر
مة العال -العالمة التجاریة وحمایتھا"، )٢٠٠٨. (الغویري، عبدهللا حمید سلیمان.٢

 .، دار الفالح للنشر والتوزیع، صویلح، األردن"-المشھورة وحمایتھا
العالمة التجاریة وطرق "، )٢٠٠٦. (مبارك، محمود أحمد عبد الحمید مبارك.٣

، أطروحة ماجستیر، جامعة النجاح "حمایتھا وفق القوانین النافذة في فلسطین
 .الوطنیة، نابلس، فلسطین

 :المؤتمرات: ثالثاً 
، "دور العالمات التجاریة في حمایة المستھلك"،)١٩٩٨. (حمد محمودالكمالي، م.٤

، كلیة الشریعة ”حمایة المستھلك في الشریعة والقانون" بحث مقدم في ندوة 
 .دیسمبر، اإلمارات ٧-٦والقانون، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، الفترة من 

 :األنظمة والقوانین: رابعاً 
  .اتفاقیة تربس.٥
 ٣٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٣مات التجاریة األردني رقم قانون العال.٦

 .م١٩٩٩لسنة 
بتاریخ  ٢١/نظام العالمات التجاریة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م.٧

 .ـ ھ٢٨/٥/١٤٢٣




